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LAG_:;, OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 24/1989-90 med an

ledning äv ltl Karin Anderssons hem

ställningsrnotion till landskapsstyrel

sen oth,,hänvändelse till riksmyndighe

terna angående lagstiftning som för

bjuder ·p:last:.. och plåtemballage för 

läsk och öt: . '/ 

Landstinget har den 13 december 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över motionen. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten 

Karl-Göran Eriksson och t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, får med anledning 

härav anföra följa'nde. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen uppvaktar berörda riksmyndigheter 

angående lagstiftning sorn förbjuder plast- och plåtemballage för läsk och öl. I 

motionen sägs att en kraftig ökning av försäljningen av engångsförpackningar skett 

under 80-talet, varför det enligt motionären skulle varå ·motiverat att införa ett 

förbud mot dy lika engångsförpackningar. 

Utskottet noterar inledningsvis att något pant- eller återanvändningssystem ännu 

inte finns i landskapet för plastflaskor och plåtemballage. 

Utskottet anser att det ur miljövårdssynpunkt är angeläget att användningen av 

engångsförpackningar begränsas så att avfallsmängden och nedskräpningen minskar. 

Lag- och ekonomiutskottet påpekade i sitt betänkande nr 19/1988-89 att "eftersom 

hanteringen av avfall i form av plåtburkar och plastmaterial i landskapet för 

närvarande inte är tillfredsställande, förutsätter utskottet att landskapsstyrelsen 

som överinseende myndighet i avfallshanteringsfrågor följer med utvecklingen i de 

omgivande regionerna, 1 syfte att på sikt främja att även nämnda avfall blir 

föremål för insamling och återanvändning." 

Utskottet har erfarit att ett steg i rätt riktning tagits i och med att miljöministe

riet den 7 februari 1990 fattat ett beslut om ett system för uppsamling och 

återanvändning av ölburkar, och plastfl~skor. Enligt, beslutet behöver tilläggsaccis 

inte betalas för läskedrycker: eiler öl, vars förpackningar omfattas av ett pantba

serat uppsamlings- och återanvändningssystem. Importören och förpackaren ansö-
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ker hos miljöministeriet om godkännande av ett pantsystem för uppsamling och 

återanvändning av förpackningarna. Förpackningarna skall antingen fyllas på nytt 

eller användas som råmaterial. Panten för förpackningen är minst 50 penni om 

volymen är 0,8 liter eller mindre och minst 1,50 mark om den är 0,8 liter eller 

mera. Systemet tillämpas retroaktivt från den 1 januari 1990. 

Enligt utskottets mening är det med tanke på den utvecklingen som nu skett i riket 

vad gäller uppsamling och återanvändning av plastflaskor och ölburkar inte 

ändamålsenligt att kontakta riksmyndigheterna i syfte att fä till stånd en lagstift

ning som helt förbjuder användning av engångsförpackningar för läskedrycker och 

ölburkar. 

Med hänvisning tiil det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 8 mars 1990 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 9/1989-,90. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola, ledamöterna Harry Eriksson och Söderlund samt 

ersättaren Wiklöf. 


